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KARÁCSONYI ÜDVÖZLET 
 

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

 

Isten kegyelméből 2022-ben is ünnepet szentelhetünk gyülekezeteink, szeretteink 

körében. A mögöttünk levő év sok változást hozott az életünkbe, a bezárt "járvány-évek" 

után békésebb és nyugodtabb időket óhajtottunk, és egy forrongó, békétlen, sok esetben 

kiszámíthatatlan világ történéseivel kellett farkasszemet nézni. Kétezer évvel ezelőtt is 

hasonló körülmények között született meg a próféciák által ígért Megváltó. Egy nehéz kor 

félelmek és aggodalmak között élő embereihez megérkezett a bíztatás és az örömhír:  

"Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, mely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő 

született ma nektek, aki az Úr Krisztus." (Lukács 2,10-11) Ez az örömhír az egész népé, 

mindenkinek szól, a 21. században élő, 2022-ben ünnepet szentelő keresztyéneknek is. 

Az állandóan változó világgal és körülményekkel ellentétben az evangélium változatlan 

marad: az Úr Krisztus megszületett és ez az öröm mindnyájunké! Karácsonyi 

ünnepszentelésünket ez töltse be, és tapasztaljuk meg, hogy ígérete szerint Jézus ünnepet 

szentel nekünk és velünk! Immánuel - Velünk az Isten!  

 

Visszatekintve a mögöttünk levő évre hálát adunk Istennek, hogy tavasszal a 

virágvasárnapi hétvégén a Presbiteri Konferenciát és a nagyheti Ifjúsági Konferenciát is 

megtarthattuk a németországi Holzhausenben.  2022 szeptemberében Nürnbergben 

találkoztunk és a közgyűlés keretében magyarországi egyházi és állami képviselőket is 

köszönthettünk köreinkben. Az elmúlt években új gyülekezetek csatlakoztak 

Szövetségünkhöz: idén a hollandiai Zwollei Magyar Református Egyházközség felvételének 

kérelmét örömmel fogadta el a közgyűlés. A februárban kitört háború hírére 

taggyülekezeteink körében adománygyűjtést hirdettünk a kárpátaljai testvérek 

megsegítésére, így is kifejezve Szövetségünk alapértékeinek jegyében az összetartozás és 

az összefogás fontosságát. Ezúton is köszönetet mondunk minden adományozó 

taggyülekezetnek és támogató személynek. 

Isten megtartó kegyelmében bízva 2023 virágvasárnap hétvégéjén és húsvét ünnepének 

nagyhetében tervezzük a Presbiteri és az Ifjúsági konferenciát, valamint 2023. augusztus 

31. és szeptember 3. között Kolozsvárott a Szövetségünk közgyűlését. A 2023-as 

találkozóinkra ezúton is hívunk és várunk mindenkit, és bízunk abban, hogy jövőre újra 

megtapasztalhatjuk ezeknek az együttléteknek áldásait.  

 

A Nyugat-Európai Magyar Protestánst Gyülekezetek Szövetségének elnöksége és 
választmánya nevében áldott karácsonyt, békés ünnepszentelést kívánunk! 
Az új esztendőben az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a 

Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal! 
  

Karvansky Mónika  Gémes Pál   Jaskó Irén 

    Elnök  Társelnök  Titkár 

2022 karácsonyán  



 
A SÖTÉTSÉGBEN JÁRÓ NÉP VILÁGOSSÁGOT LÁT 

 

„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.” 
(János evangéliuma 12,46)  

 

Karácsony az öröm ünnepe, mert Isten Fia megszületett. Így hangzik a jól ismert 

karácsonyi ének első sora, az Adeste Fideles magyarul: Ó, jöjjetek, hívek ma lelki nagy 

örömmel, a jászolhoz Betlehembe jöjjetek el… 

Azonban ma a világ történései és annak hatásai 2022 karácsonyának örömére sötét 

felhőként borulnak. A félelem, az aggodalom, a békétlenség, a reménytelenség sötét árnyai 

között várja az ember az ünnepet és reméli, hogy legalább ez a pár ünnepnap egy kicsit 

feledteti a világ zűrzavarát.  

Isten az első karácsonyon beleszületett a világba, hogy a „nép, amely sötétségben jár, nagy 

világosságot lásson, a homály földjén lakókra világosság áradjon.” 2700 éves prófécia 

szavai ezek, melyek azt az ígéretet hordozzák, hogy Isten ismeri a mindenkori emberlét 

nyomorúságát és sötét oldalát. Ezért a próféta által ígéretet tesz arra, hogy az emberi életet 

beborító sötétséget a mennyei dicsőség világosságával ragyogja majd be. És Isten egészen 

különleges módon hozza közénk ezt a sötétséget oszlató világosságot: az idők teljességében 

egy kisgyermek születésében vált ez valóssággá.  

A már idézett 2700 éves ézsaiási prófécia folytatása vált valóra első karácsony éjszakáján. 

"Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, 

és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség 

Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége.” (Ézsaiás 9,5-6) 

Isten karácsonyi ajándéka számunkra, hogy az Ő Fiában odaáll a világ zűrzavarának sötét 

árnyai miatt megriadt ember mellé úgy, mint Csodálatos Tanácsos. Az erőtlenségek idején 

felemel, mint Erős Isten. Az életidő gyors folyásában a földi élet előtt az örökkévalóság 

kapuját tárja szélesre Fiában, mint Örökkévaló Atya. A békétlen világ, a háborúk miatti 

halálsikolytól, a fájdalmaktól felhangzó jajkiáltások közé megérkezik, mint a Békesség 

Fejedelme.  

Az az igazi karácsony, amikor ennek a több ezer évvel ezelőtt megígért gyermeknek a 

születését ünnepeljük, aki Megváltóként érkezett a világba és így kér helyet ma a mi 

életünkben is. A kérdés csupán az, hogy van-e számára hely?  

Születésének éjszakáján volt, aki elutasította, volt, aki a halálát kívánva üldözte, volt, aki 

tudomást sem vett róla. Azonban voltak olyanok, akik a sötét éjszakában elindultak felé, 

megérkeztek hozzá és az az el nem múló karácsonyi öröm töltötte be a szívüket, hogy 

Megváltó született nekik.  

Ez az a lelki nagy öröm, amellyel karácsonykor megállhatunk Isten előtt és hálaadó szívvel 

ünnepelhetünk, mert a 2022. év történéseinek sötétségében vándorló nép is világosságot 

lát és az idei karácsonyon felé is hangzik az angyali örömhír: Dicsőség a magasságban 

Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. 

Ennek a lelki nagy örömnek a megtapasztalását kívánom a Nyugat-Európában és a 

világban élő szórványmagyarságnak, valamint a Kárpát-medencében élő Testvéreinknek.  

Ez a lelki nagy öröm töltse be a karácsony ünnepnapjait és kísérjen bennünket az 

új esztendő hétköznapjaiba is. 

 

Dr. Karvansky Mónika, református lelkipásztor  


